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 یت های داخلیی جهانی و اولوشناسایی و رتبه بندی عوامل اقتصادی موثر بر ورزش همگانی با توجه به رویکردها
 فرزاد غفوری .2 ستاره اسکندری.1 

 .کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عامه طباطبایی1

  دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عامه طباطبایی.دانشیار 2

 
 زندگی از جزئی و وجود داشته شریب جوامع در دور، بسیار های زمان از اجتماعی، واقعیتی عنوان به جسمانی های فعالیت و ورزشمقدمه: 

 و رشد سامت، توسعه برای فیزیکی های فعالیت و یافته سازمان های ورزش جوانان در (. مشارکت3است) میداده تشکیل را ها انسان روزمره
 به مردم گرایش بر مؤثر عوامل شناسایی و درک همگانی، ورزش بیشتر چه هر گسترش و رشد برای دلیل همین (. به3است) مهم تندرستی

 جمله از آن های شاخص و اقتصادی - اجتماعی وضعیت توان به می عوامل این جمله است. از جدی توجه نیازمند ورزشی های فعالیت سوی

 جامعه شناس 11 بوردیو پیر نظر از کرد. همچنین اشاره سکونت وضعیت و تأهل وضعیت سن، خانواده، تراکم تحصیات، سطح درآمد، میزان

 از: سرمایه عبارتند دهند توضیح جامعه را متفاوت اقشار میان در ورزشی رفتارهای توزیع نحوه توانند می که عواملی مهمترین نسویفرا

 فرآیند طی که دیرپایی عادات و گرایشات( :شامل فرهنگی سرمایه ،)حقوق مالی و ها دارایی مالی، منابع سایر پولی، اقتصادی شامل) درآمد

  (.1(آزاد وقت نهایت دارد( ودر دنبال به را مهارتی و تحصیلی های قابلیت ارزشمندی فرهنگی های شوند وهدف می حاصل پذیری جامعه
است. عاوه  گرفته نظر در مالیاتی راهبردهای های ورزشی فعالیت در مردم بیشتر حضور و همگانی ورزش توسعه برای کانادا همچنین، دولت

 درهردو امتیازها شد. این خواهند مند بهره فوق های بخشودگی از کنند می پشتیبانی مالی را ورزشی های لیتفعا که هایی سازمان بر این،

(. به همین منظور، در تحقیق حاضر به شناسایی و 2است) بیشتر همگانی ورزش در آن وزن اما دارد وجود و همگانی قهرمانی ورزش بخش
 رتبه بندی این عوامل پرداختیم.

 
 نمونه روش بابودند که   همگانی ورزش نخبگان تحقیق، جامعه تحقیق پیش رو از نوع تحقیق کاربردی و کیفی می باشد.: روش شناسی

در دسترس و از طریق ایمیل و همچنین  از طریق شبکه های اجتماعی با اساتید کشورهای در دسترس به جمع آوری برنامه های  گیری
 و مراجعه ورزش همگانی حوزه های باتجربه و متخصصان از نفر 12 به گانی پرداخته شد و همچنین اقتصادی انجام شده در زمینه ورزش هم

 برای را مصاحبه 12 انجام علمی منابع . درشد پرداختهگویه های این عوامل بر اساس اولویت های داخلی  شناسایی به عمیق مصاحبه طریق از
نفر از اساتید خبره در زمینه مدیریت ورزشی به  12اسایی این عوامل پرسشنامه در اختیار دانند. بعد از شن می کافی نظری اشباع به رسیدن

( تایید شد که این عدد نشان دهنده α =35/2منظور تایید روایی)صوری و محتوایی( قرار گرفت. همچنین، پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  )
 گویه ها در پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت به صورت گلوله برفی به  پایایی باای پرسشنامه می باشد. در مرحله دوم این

نفر نمونه که از نخبگان ورزش همگانب بودند پخش و جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها برای نرمال بودن داده ها ار آزمون 52
ن به منظور تایید فرضیه استفاده شد. برای رتبه کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد و پس از تایید نرمال بودن داده ها، از همبستگی پیرسو

 بندی عوامل نیز از آزمون فریدمن استفاده گردید. 
 

سال  32-32نفر بین سنین  12%( می باشد. 22نفر زن ) 12%( و 32نفر مرد) 32نفر نمونه مورد نظر حاکی از آن است که  52از یافته ها:
%( بودند. 32سال سن) 42-62نفر بین سنین  16%( و 13سال ) 62 -52نفر بین سنین  1%(، 32سال ) 52-32نفر بین سنین  %15( ، 22)

%( سابقه 13سال ) 35-25نفر بین  1%( و 22سال ) 25-15نفر بین  12%(، 62سال ) 15-5نفر بین  31نفر نمونه تحت بررسی،  52دهد از 
%( فعالیت دارند. طبق تحلیل داده 32نفر فقط در حوزه اجرایی) 21%( و 53نفر عضو هیت علمی و هم در حوزه اجرایی ) 21شغلی داشتند. 

 . تایید همبستگی و تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه ورزش همگانی می شود25222ها ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری 
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 جدول شماره یک، رتبه بندی عوامل اقتصادی
 

 ردیف
 

 گویه ها
ضریب 

همبستگی 
 پیرسون

 42/3 ی های اماکن ورزشینقش ویژگ 1

 61/3 پرداخت یارانه ورزشی در قالب وسایل و تجهیزات ورزشی 1

 43/3 پرداخت حق بیمه بیشتربه افرادی که ورزش می کنند. 9

 23/3 استفاده از موسسات خیریه به منظور حمایت از خانواده های کم در آمد برای ورزش 3

 31/3 برای کودکان تابستانیورزشی رایگان کردن کاس های  .

 31/3 تخفیف در تفریحات و مکان های ورزشی یک یا دو روز  0

 طبق جدول باا پراخت حق بیمه بیشتر به افرادی که ورزش میکنند در رتبه نخست قرار گرفت. 
 نتیجه گیری

 – کـه در طبقـات باای اجتماعیافرادی  نتایج پژوهش در این بخش نشان داد که عامل اقتصادی بر توسعه ورزش همگانی نقش دارد.
هایی کـه  ها و بازی عاوه براین بین ورزش بااتری نسبت به افراد سایر طبقـات برخوردارنـد فعالیـت سـطوح از دارنـد قـرار اقتصادی

 ت پـایین تـرانجـام میهـایی کـه طبقـا دهنـد و ورزش طبقـات برتر جامعه که از جایگاه بااتری در اجتمـاع بـر خوردارنـد انجام مـی
 و . از طرف دیگر نقش ویژگی های اماکن ورزشی نیز در ترغیب مردم در ورزش کردن نقش دارد. ممتازبخشدهند تفاوت وجود دارد

، بیان داشتند، بررسی راهکارهای ارتقاء و توسعه ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی در پژوهشی با عنوان1336 سال در فکور
مین رفاه اقتصادی و افزایش سرانه ورزشی برای ارتقاء و توسعه ورزش همگانی نقش دارند. که نتایج تحقیق حاضر، با نتایج تحقیق تا

 (، هم سو می باشد.2212( و هانگ و هامفریس )1312(، اسامی و همکاران)1336ممتاز بخش)
 

 عوامل اقتصادی، توسعه، ورزش همگانیواژگان کلیدی: 
 منابع

(در انگیزه مشارکت شهروندان به SESاجتماعی) _نقش وضعیت اقتصادی"(. 1312امی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد؛ نجفیان رضوی، سیدمهدی)اس.1
 .123 -31، ص1312پیاپی(، زمستان 4)3، شماره 2. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره "تفریحی –ورزش همگانی 

مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد "(.1333ندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیر احمد)آفرینش خاکی، اکبر؛ ت.2
 225-1، صص1333. نشریه علوم حرکتی و ورزش. جلد اول، شماره پنجم، تابستان "چگونگی توسعه ورزش همگانی

 .26-13، صص12، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 1312شعبانی، عباس ؛ غفوری، فرزاد ؛ هنری، حبیب ؛ .3

 
.Vella SA, Schranz NK, Davern M, Hardy LL, Hills AP, Morgan PJ, Plotnikoff RC, Tomkinson G. The contribution of 

organised sports to physical activity in Australia: Results and directions from the Active Healthy Kids Australia 410  
Report Card on physical activity for children and young people. Journal of Science and Medicine in Sport. 4104 May 
90;09( ): 17-04. 
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